Institut Barcelona Esports
Secretaria Jurídica

AUTORITZAR un import de 3.000.000 euros a la partida que consta en aquest document amb càrrec al
pressupost de despeses de l'exercici 2020, per fer front a les despeses d'aquesta convocatòria.
PUBLICAR aquesta resolució i la convocatòria que s'aprova en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), com també al tauler d'edictes de l'Ajuntament i al web municipal per al seu
coneixement.
DONAR-NE COMPTE al Consell Rector en la propera sessió que se celebri.”

https://bop.diba.cat

“APROVAR la convocatòria de subvencions destinada a entitats sense ànim de lucre que fomentin
l'activitat física i l'esport de forma directa i continuada a la ciutat de Barcelona arrel de la crisi ocasionada
per la COVID-19 i les seves conseqüències, d'acord amb el text que s'adjunta i per un import de
3.000.000,00 €.
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El president de l’Institut Barcelona Esports, mitjançant resolució de data 30 d’octubre de 2020, ha
disposat:
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ANUNCI sobre la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre que fomentin l’activitat
física i l’esport de forma directa i continuada a la ciutat de Barcelona arrel de la crisi ocasionada per
COVID-19 i les seves conseqüències

A

BARCELONA
INSTITUT BARCELONA ESPORTS (IBE)

D’acord amb la resolució de la presidència de l’Institut Barcelona Esports, de data 7 d’agost de 2020, on
s’aproven les bases per atorgar subvencions per a entitats sense ànim de lucre que fomenten l’activitat
física i l’esport de forma directa i continuada a la ciutat de Barcelona arrel de la crisi ocasionada per la
COVID-19 i les seves conseqüències i publicades al BOP el 13 d’agost de 2020 es procedeix a obrir el
termini de sol·licitud i tramitació de les subvencions per part de les entitats interessades que serà des de
l’endemà de la seva publicació fins el 16 de novembre de 2020.
D’acord amb el que s’estableix al punt 9 i 10 de les bases, el procediment es regirà pels següents càlculs:
1.- Recull de la següent informació que facilita l’entitat durant el procés de sol·licitud:
A: Base imposable de la facturació corresponent al lloguer d’espais esportius situats a la ciutat de
Barcelona, adreçats exclusivament a la pràctica esportiva i que no siguin de titularitat municipal, del mes
d’octubre de 2019, a través del model de sol·licitud

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE
FOMENTEN L’ACTIVITAT ´FÍSICA I ESPORT DE FORMA DIRECTA I CONTINUADA A LA CIUTAT DE
BARCELONA ARREL DE LA CRISI OCASIONADA PER LA COVID-19 I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

Data 2-11-2020

ANNEX

La quantitat (número) de llicències de persones menors d’edats, acreditades corresponents a la
temporada 2019/2020.

B

B: Ajuts per a les inscripcions (llicències) dels i de les esportistes a les respectives Federacions esportives
o al CEEB (Consell Esportiu Escolar de Barcelona), a través del model de sol·licitud.

C: Ajuts a la contractació del personal.
Plantilla mitja de treballadors/es en situació d’alta a la Seguretat Social durant el període establert entre l’1
d’octubre de 2019 i el 31 d’octubre de 2019, a través del model de sol·licitud.

https://bop.diba.cat

Documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament
amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), així com també amb
la Seguretat Social (TGSS), l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) i la resta d'Administracions.
Documentació acreditativa d’haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment
atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipal.
Declaració responsable d’estar legalment constituïdes, inscrites en el registre corresponent i actives.
La sol·licitud de transferència bancària a pagaments a creditor. Segons model adjunt.
Comunicar a l'Ajuntament de la forma que s’hagi determinat, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les
retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.

A

D: i la resta de documentació i/o declaracions que queden inclosa a la sol·licitud d’aquesta convocatòria:

2.2. Determinació del Rati 1: import total corresponent als lloguers d’instal·lacions esportives respecte de
l’import total de les sol·licituds rebudes.
2.3. Determinació del Rati 2: volum total d’inscripcions dels i de les esportistes respecte del volum total de
les sol·licituds rebudes.
2.4. Determinació del Rati 3: Plantilla mitja de treballadors/es en situació d’alta a la Seguretat Social,
respecte de la plantilla mitja total de les
sol·licituds rebudes.
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Barem 1: Lloguer d’instal·lacions esportives: 20%
Barem 2: Inscripcions dels i de les esportistes: 50%
Barem 3: Contractació de personal: 30%

Data 2-11-2020

2.1. Ponderació dels barems per a la concreció de l’import a subvencionar:
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2.- Valoració i quantia de les subvencions

Import total de la subvenció per entitat = (Rati 1 * 0.2 + Rati 2 * 0.5 + Rati 3* 0.3) = import total de la
partida destinada a la subvenció.
Amb independència de l’aplicació de la fórmula anterior, la quantia de la subvenció mai podrà ser superior
als 25.000 euros.
I consistirà en els següents passos:
· Publicació al BOPB, al tauler d’edictes i al web municipal de l’Institut Barcelona Esports de la
convocatòria de subvencions.
· Les sol·licituds es presentaran de forma electrònica, els formularis s'hauran d'emplenar a través de la
seu electrònica de l'Ajuntament a l'adreça http://www.bcn.cat/tramits seguint les instruccions indicades al
portal de tràmits. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada per la documentació relacionada a l’article 7 de
les bases.

B

Per a la determinació de l’import total de la subvenció per entitat abans del topall s’aplicarà la següent
fórmula:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2.5. Topall: L’import total de la subvenció per entitat no podrà sobrepassar els 25.000 euros.

· Revisió de les sol·licituds i contacte amb les entitats que hagin d’esmenar la documentació presentada.
· Valoració i baremació de les sol·licituds i elaboració d’un informe amb la proposta d’atorgament o
denegació de les subvencions, a càrrec del personal especialitzat.

President/a: gerent de l’Institut Barcelona Esports, o la persona en qui delegui
Vocals:
Director/a de Promoció i Esdeveniments Esportius de l’Institut Barcelona Esports , o la persona en qui
delegui
Cap d’administració de l’Institut Barcelona Esports , o la persona en qui delegui
Coordinador/a de Promoció esportiva de l’Institut Barcelona Esports , o la persona en qui delegui
Secretari/a: secretari jurídic de l’Institut Barcelona Esports o persona en qui delegui.
La notificació de la resolució d’atorgament de les subvencions serà publicada al Butlletí Oficial de la
Província, com també al web municipal i al tauler d’edictes. Les entitats beneficiàries que informin de l’
adreça de correu electrònic també rebran un missatge informatiu amb el resultat de la resolució.

https://bop.diba.cat

Pel que fa a la comissió de valoració que haurà de revisar, valorar i resoldre l’atorgament o denegació
totes les sol·licituds presentades, proposem que estigui integrada per:
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http://ajuntament.barcelona.cat/tramits
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· La presidència de l’Institut Barcelona Esports, a la vista de la proposta de resolució provisional formulada
per l’òrgan instructor emetrà la resolució d’atorgament i es publicarà.
La presentació de sol·licitudsannex 1) i qualsevol documentació relacionada amb la convocatòria
(esmenes, justificació...) i es realitzarà per internet
al portal de tràmits de l’Ajuntament

A

· Valoració de les propostes de subvenció a càrrec de la comissió de valoració segons l’article 11 de les
bases corresponents.

B

Barcelona, 30 d’octubre de 2020
Manel Gómez Valencia
Secretari delegat

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Quant a aspectes pressupostaris, la implementació i desplegament d’aquesta convocatòria de
subvencions, té un import destinat als ajuts econòmics de 3.000.000€, a càrrec del pressupost del 2020.

Data 2-11-2020

El pagament a les entitats es realitzarà a posteriori de la resolució.
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